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Sociedade civil /  
Voluntários levam  
todos ao mar da Póvoa P. 13

Holofote /  
Hélder Reis 
Apresentador 
rendido  
à magia  
natural de  
Mirandela  
P.15

Falta de transportes públicos torna-se mais gritante  
no verão. População triplica, mobilidade complica-se e 

dependência do carro agrava-se. Operadores privados 
como Uber e Bolt aproveitam para conquistar clientes P. 6-7

O Algarve onde 
se chega mas  

não se anda
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Centro urbano /  
Passadiço ajudou  
a fazer as pazes  
com o rio Tinto P. 8-9

Lá fora / China Hong Kong  
cria uma ilha artificial para  
resolver falta de espaço P.14
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Hélder Reis Apresentador da RTP nasceu em Esmoriz, mas foi “bem 
adotado” pela “Princesa do Tua”, a “cidade-jardim” que tanto aprecia

HOLOFOTE

“Em Mirandela  
sinto-me em casa”

Célia Soares 
urbano@jn.pt

COM A DESCONTRAÇÃO que lhe é 
característica, Hélder Reis apre-
senta-se como “um jovem agricul-
tor de Trás-os-Montes”. Isto por-
que a ligação à terra faz com que o 
apresentador de televisão fale, 
com orgulho, de Mirandela, a ci-
dade que escolheu para criar a em-
presa Valle das Corujas, que pro-
duz “mel, azeitona e amêndoa”.  

Apesar de ter nascido em Esmo-
riz, no concelho de Ovar, e se des-
crever como “um homem do 
mar”, Hélder Reis garante ter sido 
“bem adotado” naquela que é co-
nhecida como a “Princesa do Tua”. 
E, vestindo a pele de embaixador 
do concelho, recomenda ativida-
des como “um passeio sossegado 
à beira-rio”, uma visita ao “muito 
e bom comércio tradicional”, um 
“passeio pelas aldeias de Valbom 
dos figos e Mascarenhas” ou uma 
“visita ao Museu da Oliveira e do 
Azeite”.  

Para o apresentador, o concelho 
de Mirandela ganha, sobretudo, 
pelo facto de ser geografia de 
“gente acolhedora e maravilho-
sa”, que além de ser “empreende-
dora” é de “uma generosidade in-
crível”. Algo que aproveita para 
ilustrar recorrendo à sabedoria po-
pular. “Há um ditado de Trás-os-
-Montes que diz que quem vai a 
casa de alguém primeiro ouve:  
‘Entre, e depois... Quem é?’”. E 
completa: “Em Mirandela é assim. 
E sinto-me em casa”.  

Da “Princesa do Tua”, Hélder 
Reis guarda “belas memórias” 
com três décadas. “Foi dos primei-
ros destinos de passeio com os 
meus pais. Passeávamos muito”, 
diz, confessando que naquela al-
tura “estava longe de imaginar” 
que ali, em “terras de azeite, 
amêndoa e alheira”, se tornaria 
agricultor. Mas essas são as “vol-
tas da vida”. E o apresentador não 
duvida: “Voltas boas!”  v

Linha do Tua, na cidade de Mirandela

“CIDADE-JARDIM” 
Para Hélder Reis, Mirandela é 
“cidade-jardim” e fica ainda 
mais bonita quando aos espa-
ços verdes do concelho se jun-
tam “as flores nos carrinhos de 
mão”. 

HABITAÇÃO 
Para o apresentador de televi-
são, é fundamental “promover 
a habitação”. Quanto a Miran-
dela, partilha um desejo: “Mais 
gente no Centro Histórico”.

PAÇO DOS TÁVORAS
Para o apresentador da RTP, o 
Paço dos Távoras, que é o edí-
ficio atual da Câmara Munici-
pal de Mirandela, é um dos lo-
cais mais importantes do con-
celho. Trata-se de “um palace-
te imponente e que dá as 
boas-vindas” a todos aqueles 
que têm a oportunidade de vi-
sitar a cidade.

PONTE DOS ARCOS
Àqueles que tiverem a opor-
tunidade de visitar a “Prince-
sa do Tua”, Hélder Reis faz  
questão de recomendar “um 
passeio pela ponte dos Arcos”. 
Um “monumento fabuloso”, 
composto por 20 arcos. “Qua-
se todos diferentes, do século 
XVI”. Segundo o apresenta-
dor, aquele é um lugar ideal 
para desfrutar das “belas vis-
tas para a cidade”. 

Passear pelos olivais de Mi-
randela, de preferência ao pôr 
do sol”, é, segundo Hélder 
Reis, ver algo “que fica na me-
mória”. Em Mirandela, “o 
verde das oliveiras e o morno 
sol do final do dia são únicos”. 
Por isso, o apresentador reco-
menda a experiência, princi-
palmente quando se “apanha 
o rosmaninho da primavera... 
Campos e campos de rosma-
ninho lilás!”
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